Samenwerkingsinitiatief voor cliënten met een
Psychiatrische Problematiek in de Thuissituatie

Halle - Vilvoorde

MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG
voor personen met een
psychiatrische problematiek
Steeds vaker wordt de zorg van personen met
psychiatrische problemen door verschillende
zorg– en hulpverleners gedragen. In dergelijke
situaties is een goede samenwerking met alle
betrokken partijen noodzakelijk. Een multidisciplinair overleg streeft naar een betere samenwerking én een goede afstemming van de zorg
op de noden en de verwachtingen van de cliënt.

EEN PSY MDO AANVRAGEN?
WIE? Elke rechtstreeks betrokken hulp- of zorgverlener.
HOE? Door contact op te nemen met een overleg-organisator PSY MDO. U ontvangt een aanmeldingsformulier dat u zo volledig mogelijk
dient terug te bezorgen aan de organisator.
VOORWAARDEN? Voor cliënten met een complexe en langdurige psychiatrische problematiek. Tijdens het overleg dienen minstens drie
types van zorg- en hulpverleners uit verschillende organisaties aanwezig te zijn, waarvan één
actor uit de geestelijke gezondheidszorg en één
uit de eerstelijn. Indien aan de voorwaarden
wordt voldaan, nodigt de overlegorganisator
de cliënt, mantelzorgers en betrokken zorg– en
hulpverleners uit voor een overleg.

TIJDENS EN NA het OVERLEG?
De OVERLEGORGANISATOR organiseert en
modereert het zorgoverleg en zorgt voor een
klimaat van onderling vertrouwen.
De REFERENTIEPERSOON wordt tijdens het
eerste zorgoverleg aangeduid. Dit is de persoon
die het dichtst bij de cliënt staat en fungeert als
aanspreekpersoon voor alle betrokkenen.
Het BEGELEIDINGSPLAN omvat de afspraken
omtrent de verschillende levensdomeinen. Deze
gegevens zijn belangrijk voor de afstemming van
de zorg en begeleiding.
Het zorgoverleg is tot 3 keer per jaar vergoedbaar. De SEL Zorgnetwerk Zenneland is verantwoordelijk voor de administratieve opvolging.

OVERLEGORGANISATOREN
in de regio HALLE – VILVOORDE
De organisatie van PSY MDO is een samenwerking tussen SEL Zorgnetwerk Zenneland en
het Mobiel Team voor Langdurige Psychiatrische
Zorg aan Huis (SPPiT). In elke subregio is één
overlegorganisator.

VILVOORDE:
Klara Smout - 0468/13 19 23
klara.smout@zenneland.be
ASSE:
Anneleen Bouchez - 0490/64 99 34
anneleen.bouchez@fracarita.org
HALLE:
Eva Van Droogenbroeck - 0490/64 99 35
eva.van.droogenbroeck@fracarita.org
Deze personen zijn bereikbaar van maandag tot
vrijdag tijdens de kantooruren.

MEER INFORMATIE op de website
www.zenneland.be

